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Tillbaka i division 5!

Barcelona-Madrid - det vinnande laget i KIF-mästerskapet.

Som redan klara seriesegrare i div 6 Borås avslutade
seniorerna säsongen med vinst på hemmaplan, 7-1 mot
Kabel åttio. Sen kom bubblet (självklart alkoholfritt)
och guldhattarna fram. På bilden nedan syns sista matchens trupp plus ledarna.
A-laget har gått obesegrade genom säsongen och tar
nästa år klivet tillbaka till division 5. Också B-laget
vann sin serie. Vi har under året haft ett härligt ”ﬂyt” i
truppen och med en otroligt bra anläggning i Kronängs
arena så kan det inte bli annat än bra.Tack alla spelare
och ledare för i år - bra jobbat!

Kronängsmästerskapet

11 oktober avslutade vi årets fotbollssäsong med
Kronängsmästerskapet för hela föreningen. Unga
och lite äldre spelare i mixade lag tävlade i femkamp, och i caféet var det rusning efter nygräddade
våfﬂor med grädde och sylt.
Stort tack till er ledare, föräldrar och spelare som
gjorde Kronängsmästerskapet till en rolig dag. Vi
tackar också Hobbex och Team Sportia för de ﬁna
priser som de skänkte, bland annat radiostyrda
minihelikoptrar till laget som vann första pris. På vår
facebooksida ﬁnns massor av bilder från dagen.

hemsida på gång
Kronäng siktar på damlag Ny
I november kommer preliminärt vår nya hemsida att

lanseras. Vi byter till Sportadmin där vi redan idag har
medlemsregistret. Det innebär att kalendrar, matcher,
övriga aktiviteter och trupper automatiskt syns på
lagsidorna. Dessutom får hemsidan ett modernare
utseende och ett enklare publiceringsverktyg. Lagen
behöver inför lanseringen bidra med några uppgifter,
som informerats om i mailutskick till ledare.
Adressen blir även framöver www.kronangsif.se. Den
nya allmänna epostadressen blir info@kronangsif.se.

I

Kronängs IF har historiskt varit en framgångsrik
damklubb. Nu är det dags att återuppliva ett damlag
i föreningen. Vi har ett gäng tjejer som under 2015
kommer att vara redo för seniorspel, men behöver bli
ﬂer. Vi söker nu tjejer och kvinnor som vill provträna
med oss. Vi planerar till att börja med att delta i ﬂera
inomhuscuper under vintersäsongen.
Intresserad? Ring Robert Pettersson, tränare i F97-00
och ordförande i fotbollsutskottet. Tfn 0706-75 97 72.
Välkommen att höra av dig och att spela med oss!

Till minne av Lars-Gunnar

Vi har tyvärr sorgen att meddela att KIF:s styrelseledamot Lars-Gunnar Krantz har avlidit, fredagen den
26 september. Han blev 72 år gammal.

Månadens ledare
Daniel Ung, tränare F04-05

Bor: Kristineberg, Borås
Jobb: IT-konsult
Familj: Sambo, två barn, Stina i F10 och Oscar i P8.
Uppdrag i KIF: Tränare för F10. Har varit tränare
för dessa tjejer sedan de började i fotbollsskolan vid
6 års ålder. Är även med i Kronängs fotbollssektion
och jobbar med fotbollssfrågor i föreningen, både på
kort och lite längre sikt.
Därför blev jag ledare i Kronäng: Det kändes naturligt att börja träna tjejerna i fotbollsskolan när min
dotter ville börja spela fotboll. Eller rättare sagt, jag
blev beordrad....
Det bästa med Kronäng: Sammanhållningen!
Tjejerna i vårt lagt är helt fantastiska! Trots att vi
är en stor grupp (nästan 30 tjejer) så jobbar de för
varandra med glädje och det är aldrig tal om några
interna konﬂikter. Sedan tycker jag även att sammanhållningen i föreningen i stort är bra och att vi
alla vill framåt. Herrlaget vann serien i år, men vi är
inte nöjda med det, vi ska längre upp i seriesystemet
och bygga ett lag som våra ungdomsspelare kan se
upp till och sträva mot. Detsamma gäller vårt framtida damlag.
Egen idrottskarriär: 120 allsvenska matcher med
Elfsborg, 0 mål... 2 guld i svenska cupen.
Gör gärna på ledig tid: Umgås med familjen, gärna
i stugan i Varberg.
Hemlig talang: Kan vifta på öronen!
Drömmer om: Ny storhetstid för Kronängs damlag!

Nyheten kom mycket chockartat då vi hade vårt senaste styrelsemöte bara två dagar tidigare. Lars-Gunnar,
av de ﬂesta kallad L-G, var en mycket uppskattad och
värdefull ledamot i Kronängs huvudstyrelse och ordförande i vår boulesektion, och som med tiden tog på sig
mer och mer uppgifter även inom huvudstyrelsen.
A-laget hade en tyst minut för L-G inför sin match
dagen därpå. Vi har också skickat blommor hem till
familjen med kondoleanser från föreningen. Våra
tankar går till Lars-Gunnars familj, framförallt hans
sambo Helena Ojala.
Hamid Fard, ordförande

Kretsloppet 20 september

Också i år gjorde tjejerna och ledare i F97-00 en
fantastisk insats vid Kretsloppet i Borås. De tog emot
tusentals löpare efter målgång och såg till att de ﬁck
bananer och dryck. Styrelsen har beslutat att KIF nästa
år ska erbjuda sig att ställa upp med ﬂer funktionärspass under Kretsloppet, en viktig inkomst för klubben.
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